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OComer&Beber foi
sabermais sobre a
novíssimagraduação
emGastronomia da
UFC, que promete ser
ummarco para o
mercado cearense

“Omercadode
Fortalezacresceue
demanda
profissionais
comformaçãosólida
naárea”

SANDROGOUVEIA
Coordenadordocursode
GastronomiadaUniversida-
deFederal doCeará

A
alimentação é um
importante elemen-
to construtor de
identidades sociais.
Por isso, uma das

maneiras de saber mais sobre
quem somos é saber o que come-
mos. Mas, para além de sua rele-
vância no campo da cultura, a
gastronomia também envolve
umsabercientífico.Oqueaconte-
ce em uma cozinha pode ser mui-
to mais um conjunto de reações
químicas, por exemplo, do que
“arte” ou “intuição”.

Por essa considerável abran-
gência de técnicas, conhecimen-
tos e aspectos, os cursos superio-
res de gastronomia tornam-se
cada vez mais populares no País,
conferindo à profissão um novo
status. No Brasil, há cerca de 40
graduações na área (bacharela-
do e tecnológicas). Dessas, me-
nos de dez pertencem a institui-
ções públicas. Um dos mais re-
centes é o da Universidade Fede-
ral do Ceará, que, neste ano, tem
sua primeira turma de alunos. O
C&B foi conhecer melhor esta
iniciativa.

“A graduação em gastrono-
mia da UFC surgiu a partir de
duas situações. A primeira foi a
criação do ICA (Instituto de Cul-
tura e Arte), uma nova unidade
acadêmica específica para cur-
sos da área, como Artes Cênicas,
Cinema e Audiovisual e Educa-
ção Musical. A Gastronomia en-
trou nesse conjunto. A segunda
situação é o momento importan-
te pelo qual passa o ensino supe-
rior no Brasil, com o Reuni (Pro-
grama de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais), que
possibilitou, por exemplo, a cria-
ção de 19 novos cursos na UFC,
entre eles, o de Gastronomia.
Além disso, existe a própria de-
manda do mercado de Fortale-
za, que cresceu e precisa de pro-
fissionais com formação sólida
nessa área”, explica o coordena-
dor Sandro Gouveia.

Doutor em química, Gouveia
explica que foi parar na coorde-
nação da Gastronomia por uma
afinidade pessoal com a área.
“Gosto de cozinhar e de ler so-
bre o assunto, por isso fui convi-
dado para colaborar na constru-
ção do projeto pedagógico do
curso, tendo em vista a carência
de profissionais e docentes espe-
cializados no Ceará. Acabei fi-
cando. Mas a química não é dis-
tante da cozinha, como muitos
imaginam”, ressalta.

De lá para cá, foram contrata-
dos cinco professores efetivos.
“Os editais precisaram ser am-
plos, direcionados a pessoas
com formações em diversas
áreas, mas que tivessem certa
vivência na gastronomia. Fo-
ram selecionados, por exemplo,
um engenheiro de alimentos,
um nutricionista e até um advo-
gado”, revela.

O curso conta também com
docentes colaboradores, de
áreas tão diversas quanto bio-
química e pedagogia. O profes-
sor José Arimatéa Barros Bezer-
ra, por exemplo, cuja formação
é em Pedagogia e Educação, le-
ciona a disciplina História da
Alimentação. “O convite foi fei-
to pelo Sandro, a partir da indi-
cação de uma colega, que sabe
que desenvolvo pesquisas com
alimentação, do ponto de vista
histórico, antropológico etc”, ex-
plica Arimatéa. Ele coordena o
Programa de Pesquisa sobre a
Gênese do Saber em Alimenta-
ção e Nutrição no Brasil, vincula-
do ao Grupo de Estudos e Pesqui-
sas AgostoS – Alimentação, Gos-
tos e Saberes, da Linha de Pes-
quisa Educação, Currículo e En-
sino do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação da UFC.

Pluralidade

Segundo Gouveia, a ideia é esta-
belecer parcerias com áreas tão
diversas quanto Economia Do-
mésticaeDireito,poisagastrono-
mia é uma área abrangente, que
permite contribuições de diver-
sos campos. “Importante ressal-
tar que o curso é de bacharelado,
não de licenciatura nem tecnoló-
gico. Ao final, o aluno ganha títu-
lo de gastrônomo. Ninguém sai
daquiumchef, mas comconheci-
mentos básicos para alcançar es-
se cargo, se assim almejar. Mais
do que cultura ou técnica, quere-
mos fazer ciência”, observa.

Nesse sentido, Gouveia cha-
ma atenção para a heterogenei-
dade da primeira turma do cur-
so, composta por 40 estudantes.
“25% são profissionais que já
trabalham. Temos advogados,
engenheiros, nutricionistas e en-
fermeiros, por exemplo. Outros
25% são pessoas que já aten-
diam ou ainda atendem a cursos
universitários, como Letras, His-
tória e até Matemática. O restan-
te são jovens egressos do Ensino
Médio. Além da faixa etária am-
pla, há também uma variedade
de interesses. Alguns querem
trabalhar na cozinha, outros na
parte de crítica gastronômica.
Já temos também um grupo de-
dicado a pesquisas com história
da alimentação”. Na opinião do
coordenador, essa diversidade
é desafiadora, mas também enri-
quecedora.

Funcionando à noite (para
dar chance às pessoas que traba-
lham participarem), o curso
tem duração de quatro anos.
Por enquanto, nesse primeiro
semestre, as disciplinas são to-
das teóricas. “A partir do segun-
do semestre haverá aulas práti-
cas. Usaremos as cozinhas da
EconomiaDoméstica aténos-
so prédio ficar pronto, o
que está previsto para
2011”, esclarece Gouveia.

O coordenador explica
ainda que a grade curricu-
lar está dividida em quatro
grandes áreas. A primeira é
voltada para disciplinas bási-
cas como química, microbiolo-
gia e história da alimentação; a
segunda, para o empreendedo-
rismo, quando os alunos têm
noções de legislação, contabili-
dade, gestão de pessoa, entre
outros assuntos.

A terceira área é voltada
para técnicas e habilidades
culinárias e a quarta, chama-
da de “núcleo profissionali-
zante”, é direcionada para co-
zinhas específicas – brasilei-
ra, francesa, clássica, das Amé-
ricas, asiática etc.
“Também haverá módulos mi-
nistrados por pro-
fessores e profissio-
nais convidados,
que irão enrique-
cer a formação.
Mas apenas alunos
do terceiro semes-
tre, que já passa-
ram pelas disci-
plinas básicas,
poderão partici-
par”, observa Gou-
veia. Estão previs-
tas ainda ações como
curso instrumental de francês
(para o próximo semestre),
projetos de extensão (um de-
les, voltado para cozinha tai-
landesa, deve ter início nos
próximos meses) e convênios
com instituições nacionais e
estrangeiras. “Já temos, por
exemplo, uma parceria com o
Senac-Ce, por sua excelência e
tradição na área”, pontua o
coordenador.

Interessou-se? Então aguar-
de o próximo vestibular, que
acontece no final do ano. Mas
se já quiser treinar suas habili-
dades na cozinha, aproveite pa-
ra testar a receita ao lado. Ela é
fácil, rápida e foi escolhida por
conta do Dia da Mandioca, cele-
brado ontem! o
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N a feira do II Encontro Terra Madre, onde os produtores
convidados divulgavam seus trabalhos, o C&B conheceu a

araruta, um rizoma (espécie de caule diferenciado e quase
sempre subterrâneo) de aparência desengonçada e com rico
potencial culinário. A araruta é um típico exemplo de produto
negligenciado frente à massiva popularização de outros - nesse
caso o trigo, cuja farinha, ao longo dos anos, tornou-se quase
onipresente nos lares, restaurantes e na indústria.

A araruta é um dos alimentos brasileiros defendidos pelo Slow
Food, pois hoje se encontra em vias de extinção. Contraditoria-
mente (ou talvez exatamente por ser considerada “exótica”), ela
conquistou mercado garantido entre chefs e amantes da culiná-
ria. Também por isso, a fécula de araruta, por exemplo, é mais ca-
ra do que a de mandioca. Isso leva alguns produtores desonestos a
vender fécula de mandioca como se fosse de araruta – a primeira,
ao contrário da segunda, é rica em amido e rende mais. O alerta
foi feito há algum tempo pela culinarista Neide Rigo em seu blog
Come-se (come-se.blogspot.com).

Quem deseja adquirir derivados verdadeiros da araruta pode
entrar em contato com Pedro Augusto Borges Coni, da Aporba
(Associação de Produtores Orgânicos do Recôncavo Baiano, no
município de Conceição do Almeida-BA), pelo e-mail contatoara-
ruta@hotmail.com. Foi ele o convidado a apresentar a araruta no
Terra Madre. Originária das regiões tropicais da América do Sul,
a planta da araruta ocorre em toda a área costeira das Guianas até
o Rio de Janeiro. A sabedoria popular atribui propriedades medi-
cinais ao rizoma, do qual se faz goma, polvilho, farinha e fécula –
essa última usada também como complemento alimentar, por
seu valor nutritivo.

Uma ótima particularidade dos derivados da araruta é que não
contém glúten. Assim, pessoas que sofrem da doença celíaca
(intolerância ao glúten) podem se fartar com bolos, biscoitos,
mingaus e outros pratos feitos com farinha de araruta.
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